
Soustředění v Benátkách nad Jizerou 
Pro ročník 2012 proběhne od 11. do 17. 8. 2018. Sraz je v sobotu ve 12:00 před Sporthotelem 
Benátky nad Jizerou (Letní stadion 546, Benátky nad Jizerou). Na místě bude pan Zikmund vybírat 
doplatek 3 500 Kč. Pokud bude málo dětí, tak to mohou být i 4 000 Kč. Mějte je pro jistotu s sebou.

První jídlo v sobotu 11. 8. bude večeře, poslední jídlo v pátek 17. 8. je svačina po tréninku. Pokud 
by byl zájem, dá se zařídit i oběd, ale musí být většina dětí.

Rodiče mohou sledovat celý první trénink na ledě. Respektive těsně před jeho koncem budou 
trenérem vykázáni, aby nenarušovali další program. V den odjezdu mohou sledovat poslední 
trénink. Čas bude upřesněn.

Na papír A4 okopírujte kartičku pojištěnce dítěte, dopište telefonní číslo na rodiče. 
Dále na tentýž papír prosím doplňte:

- pokud dítě něco vyloženě nejí / nepozře
- pokud má dítě nějaké alergie
- bere-li dítě léky, tak dopsat jaké + dávkování (léky předejte trenérovi v podepsaném obalu)
- pokud se někdo počůrává, tak napsat, že je třeba ho hlídat / budit na čůrání

Tento papír + léky + repelent bude vybírat trenér při placení doplatku.
DŮLEŽITÉ: Nevozte na soustředění dítě, které je po nemoci, nebo vykazuje příznaky nemoci!

Po celou dobu soustředění budou mít děti k dispozici hokejovou šatnu, kde si budou nechávat své 
hokejové věci. Kromě výstroje budou ještě potřebovat:

1x přepravku, do které si budou ukládat výstroj
1x rohožku pod nohy (stačí i kousek koberce)
2x podepsané rybano
2x velké ramínko, na které si budou věšet rybana na uschnutí
4x ponožky do bruslí
1x tréninkový dres (kdo má)
1x hokejovou lahev na pití
1x švihadlo

Děti by se měly umět obléct do výstroje bez pomoci (kromě helmy a bruslí).
Všechny děti musí mít nákrčník!!! A nezapomeňte dětem nabrousit brusle (ve středu Uncle Hockey 
- Malá hala)

Na pokoj je třeba zabalit:
3x tričko na běhání (jedno by mělo být rudé sparťanské - kdo nemá, může se stavit ve fanshopu a 
koupit se slevou na pana Zikmunda)
2x kraťasy na běhání
6x trenky
6x ponožky
1x tepláky (3/4, nebo ustřižené)
1x mikina
1x větrovka
2x ručník
1x crocsy, nebo pantofle
1x tenisky
1x kopačky (pokud mají)



1x plavky
1x sandály, nebo jiné vzdušné boty (na procházky do města)
1x pyžamo
1x plyšáka
1x podepsaný repelent / sprej proti klíšťatům
1x igelitovou / plátěnou tašku na použité prádlo
Hygienické potřeby
Karty (Prší), Dámu

Ty počty kusů oblečení berte s rezervou, zkrátka jim zabalte věci na týden (pozn. VM)
Rozhodně nedávejte dětem mobilní telefony, tablety a podobná zařízení. 
Nenechávejte jim na pokoji jakékoliv zásoby jídla (žádné bonbóny, chipsy, sušenky apod.)
Pokud chcete dětem poslat pohled (max. 1), neposílejte ho poštou, ale nechte ho u trenérů.
Nejezděte se dívat na tréninky, nevolejte trenérům. Pokud trenér nevolá, je vaše dítě v pořádku.


